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Da análise dos orzamentos da Deputación de Pontevedra despréndese a existencia dunha 
tendencia á utilización discrecional dos fondos públicos e con preferencia para os Concellos 
gobernados polo Partido Popular, segundo deixou constancia César Mosqueira.

Estas actuacións discrecionais non se refiren só ao 20% que depende directamente da Presidencia, 
senón que tamén afecta á partidas como limpeza de praias, desbroces, estradas municipais ou 
subvencións de cultura e turismo, nas que «existe unha clarísima tendencia a destinar fondos a 
concellos gobernados polo PP», insistiu Mosquera. 

Para o Bloque é un obxectivo prioritario a desaparición deste xeito de actuar nas deputacións en 
xeral e na de Pontevedra en particular polo que se vai facer fincapé na desaparición de todas as 
partidas orzamentarias que dependen diretamente da presidencia para que todos os recursos 
provinciais sexan distribuídos con criterios de equidade, independentemente da cor política de 
cada concello.

Así pois, no BNG xa se traballa na elaboración dun paquete de medidas para acabar con estas 
prácticas: “O obxectivo do BNG é eliminar o presidencialismo e a discrecionalidade da xestión da 
Deputación, e queremos facelo operativo pola vía orzamentaria”, sinalou tamén César Mosquera. 

Da aceptación destas medidas vai depender o futuro das negociacións co PSOE posto que tanto 
se pode actuar desde dentro do goberno como desde fóra: “o Bloque soamente debería entrar 
nun goberno no que as garantías de funcionamento claro, obxectivo e transparente da institución 
estean atadas, asinadas e incluso aprobadas, aínda que sexa con posterioridade, polo pleno”

A Deputación:
sen cacicadas nin arbitrariedades
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O alcalde empraza a Ana Pastor a abordar 
os temas pendentes con Pontevedra

Os compañeiros e com-
pañeiras do Concello de 
Pontevedra seguen a darlle 
pulo ás “90 medidas para 
os 100 días de goberno” 
que se presenteu na cam-
paña eleitoral e xa foi apro-
bado como guía de actua-
ción na primeira Xunta de 
Goberno.

Neste ocasión é o propio 
alcalde quen tomou a ini-
ciativa para se dirixir á Ana 
Pastor, Ministra de Fomen-
to do PP, e lembrarlle os 
compromisos adquiridos 
nos últimos tempos e que 
son de importancia flucral 
para Pontevedra.

En primeiro lugar refíre-
se Lores á continuación 
do paseo pola beira da 
Ría e Mollavao até Os 
Praceres, que o PP, ela 
mesma e a súa compa-
ñeira a ministra de medio 
ambiente anunciaron con 
todo boato uns días antes 
das eleicións. Agora é o 
momento de cumpriren os 
compromisos e o Alcalde 
vai porse a traballar para 
iso.

Tamén se fai referencia na 
misiva á reutilización das 
pontes do tren en desu-
so como vías verdes e a 
ir avanzando na posta en 
funcionamento do desdo-
bramento da avenida de 
Vigo posto que as obras 
se desenvolven ao ritmo 
previsto.

Non esquece o noso com-
pañeiro Fernández Lores 
que hai eivas en seguran-
za viaria nas estradas de 
Fomento en Pontevedra 
(na parroquia de Lérez, sen 
ir máis lonxe) e lémbralle á 
ministra que tamén hai que 
tratar ese asunto.
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Calidade rural no nucleo de Salcedo

PONTEVEDRA

O Concello de Pontevedra e a Xunta de Montes de Sal-
cedo avanzan na definición do núcleo de centralidade 
parroquial (NCP) e acordan a actuación no contorno do 
Centro Social.

Figuraba no programa electoral do BNG o obxectivo de 
estender o modelo Pontevedra a cada unha das parro-
quias do rural con criterios de máxima calidade construti-
va, accesibilidade universal, seguranza viaria e adaptación 
ás características e necesidades de cada territorio. Este 
obxectivo vai collendo forma en Salcedo coa proposta de 
urbanización do contorno do Centro Social.

Ambas as dúas entidades, Concello e Comunidade, após 
as xuntanzas mantidas, deron o visto bo a unha proposta 
de actuación que integra rúa, Centro social, parque e zo-
nas verdes e de esparcemento.

En primeiro lugar, o proxecto municipal xera unha praza 
arredor do Centro Social que inclúe a entrada do cime-
terio para mellorar a seguranza viaria e que se continúa 
cunha beirarrúa sen barreiras de modo que aparece un 
circuíto peonil completamente seguro e accesíbel ao tem-
po que se confina aos veículos nun carril a diferente nível. 

Tamén nesta zona vai procederse ao soterramento na liña 
eléctrica.

Por outra banda, o Centro Social está construído nunha 
parcela municipal lindante con outra da Comunidade de 
Montes. Ambas as dúas van ter un tratamento integrado 
e van ficar unificadas para uso e disfrute de toda a veci-
ñanza da parroquia e do concello. Nese ámbito aparece 
un auditorio a ceo aberto e unha zona de xogos cun par-
que biosaudábel, columpios para as crianzas e pistas de 
petanca e chave.
A intervención na contorna do Centro Social forma parte 
dun proxecto máis amplo de reordeación de toda a pa-
rroquia que inclúe a mellora dos accesos pola Ruibal, o 
calmado do tráfico no Carballo do Pazo - O Sixto e en 
Matalobos e a mellora da accesibilidade peonil aos co-
lexios de Cabanas e A Igrexa e ao Pavillón Municipal.

Xa que logo, estamos diante dunha actuación que se 
rexe polos mesmos criterios que as acometidas no centro 
urbano (calidade, seguranza, accesibilidade, mellora da 
calidade de vida) e, probábelmente, estamos ante unha 
actuación integral que se realiza por primeira vez na histo-
ria nun ámbito rural.

A concelleira de Deportes, Anxos Riveiro visita esta fin de semana a loca-
lidade esolvena de Bohinj para participar na recollida da bandeira que do 
Campionato Europeu de Piragüísmo Maratón que se celebrará en Ponte-
vedra en xullo de 1016.

A concelleira de deportes aproveitará a ocación para dar a coñecer entre 
os deportistas élite, master e público en xeral a cidade, e o evento do vin-
deiro ano, tanto como sede deportiva como destino turístico.

Pontevedra recolle o testigo como organizadora do 
Campionato Europeu de Piragüísmo Maratón
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O BNG dá a coñecer as liñas de traballo 
para promover a participación social no ámbito urbano
Os concelleiros encargados de promover a participación social no ámbito urbano, Luís 
Bará, Carme Fouces e Alberto Oubiña, deron a coñecer en rolda de prensa os eixos do 
que será un dos puntos centrais da acción de goberno para o actual mandato: crear 
novas formas de participación democrática, fomentando a implicación social, a cohesión, 
a solidariedade e a indentificación das persoas na mellora dos espazos públicos e da 
convivencia cidadá.

Entre os obxectivos marcados figuran:

• Potenciar a participación social no ámbito urbano, por medio de asociacións de 
todo tipo que actúan no territorio: veciñais, culturais, xuvenís, empresariais, de mu-
lleres, de solidariedade, de discapacidade, ampas...

• Establecer canles de diálogo e participación co conxunto da veciñanza, mediante 
asembleas abertas para tratar temas da súa contorna.

• Crear canles de participación específica para colectivos e sectores da poboación: 
infancia, adolescencia, terceira idade, persoas con discapacidade. Trátase de pro-
curar a súa implicación na identifiación de necesidades e na procura de solucións.

 En canto as procedementos de participación establécense os seguintes:

•	 Consello Xeral de Participación no Ámbito Urbano. Xuntanzas de carácter xeral 
no que poderán participar todas as entidades interesadas que desenvolvan a súa 
actividade no ámbito urbano. Reunirase cando menos dúas veces ao ano. A primei-
ra reunión será o xoves 9 ás 20:30 h. no CITA

•	 Consellos de Barrio. Xuntanzas de ámbito territorial concreto nas que poderán 
participar todas as entidades que actúan nese espazo (O Burgo, Monte Porreiro, 
Zona Leste, Campolongo, Mollavao, A Moureira, Centro Histórico...

•	 Xuntanzas abertas a toda a veciñanza dunha zona en relación con propostas 
concretas de actuación.

•	 Xuntanzas temáticas con colectivos ou grupos de persoas específicas (terceira ida-
de, discapacidade, infancia...) en relación cos proxectos ou propostas de actuación.

Concelleiros con 
dedicación específica ao 
ámbito territorial urbano

Luís Bará
Coordinador.
Delegado de O Burgo, A 
Seca, Monte Porreiro e 
Centro Histórico

Carme Fouces
Delegada do ámbito 
comprendido entre a Avda. 
de Vigo e a Ponte do 
Burgo (zona sur e oeste): 
Campolongo, Mollavao, San 
Roque, A Moureira...)

Alberto Oubiña
Delegado do ámbito 
comprendido entre a Avda. 
da Estación e Ponte do 
Burgo (zona norte e leste): 
O Gorgullón-A Estación, A 
Parda, O Castañal, Barcelos 
e San Antoniño)
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Pontevedra é a cidade dos nenos e das nenas, tamén, 
e sobor de todo, a cidade das crianzas que máis sofren 
por culpa do sistema cruel e corrupto. Por este motivo 
a Concellaría de Benestar Social volve a pór en marcha 
este verán -nos meses de xullo e agosto- o programa de 
atención a todos os menores que precisan apoio para os 
alimentos.

Trátase dun programa que contempla a entrega dunha 
compra semanal a todas estas familias a través dun 
supermercado da cidade. As compras daranse en función 
do número de membros da familia e incluirá produtos 
frescos e de primeira necesidade.

Deste xeito, o Concello de Pontevedra, como explicou 
a nosa compañeira Carme Fouces, non só atende ás 
crianzas, senón tamén aos seus proxenitores e permite que 
se manteñan unhas relacións familiares que se perderían se 
os máis pequenos tivesen que acudir ao comedor escolar. 
Por outra banda, tamén non se estigmatiza ningunha 
familia, porque reciben a axuda a domicilio como se fose 
unha compra realizada no supermercado.

Terán acceso a este programa os nenos becados nos 
comedores escolares, os becados nos Servizos Sociais 
Municipais e tamén os nenos das familias que pediron 
Axudas de Emerxencia. Segundo as estimacións municipais 
serán arredor de 90 familias as que terán acceso a este 
programa (un número similar ao do ano pasado), aínda que 
os servizos municipais están  traballando para pechar o 
número de familias.

Este ano o programa inclúe algunhas novidades. Aqueles 
pequenos e pequenas que o precisen, recibirán material 
educativo con actividades de reforzo para afianzar os 
contidos que non quedasen ben afianzados durante 
o curso escolar e, para todos e todas, haberá libros de 
leitura que poderán escoller cada quen. De todos xeitos, 
os servizos municipais e a concellaría recomendan que 
as nenas e os nenos aproveiten a cidade do mellor xeito 
que pode facerse: xogando na rúa e gozando de todas as 
posibilidades que oferece.

A cidade das nenas e dos nenos, solidaria cos que máis sofren

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores e o concelleiro 
de Normalización Lingüística, Alberto Oubiña, reuníronse coa Mesa pola 
Normalización Lingüística que está a facer unha rolda de entrevistas cos alcaldes 
das grandes cidades de Galiza para facer un fronte común na defensa da lingua.

O alcade indicou que “a idea é potenciar, usar, pór en valor, e estender o uso do 
galego, que é o noso” e manifestou o compromiso do Concello de Pontevedra 
en “traballar por aumentar o uso do idioma no comercio, entre os veciños, na 
cultura…”, en todos os eidos da vida social pontevedresa.

Fernández Lores amosouse “encantado de que nos dean ideas e apostamos por 
colaborar con eles na defensa do idioma para que sexa o máis operativo posíbel”.

Pola súa banda Marcos Maceiras, presidente da Mesa, indicou que “queremos 
iniciar unha nova etapa no país, que debe facer fronte a estes seis anos negros 
que protagonizou Alberto Núñez Feijoo”, polo que apostou por “traballar 
buscando a cohesión dos concellos baseado en acordos e nas leis xa aprobadas 
por unanimidade de todos os parlamentarios galegos”.

O Concello comprométese a traballar coa Mesa pola Normalización 
Lingüística para potenciar o uso do galego



6 GALIZA NOVA

Realizado dentro da campaña pola visibilidade LGT-
BI que leva a cabo Galiza Nova baixo o lema “O noso 
orgullo, a nosa loita”, o obradoiro de sexualidade e 
diversidade tivo moi boa acollida entre a mocidade 
que se achegou á taberna Panela.

Nesta actividade, impulsada pola organización xuve-
nil do BNG, a xornalista Olalla Rodil presentou a Guía 
de Sexualidade elaborada pola Asemblea de Mulle-
res e a Comisión de Liberdades Sexuais. Na súa in-
tervención, afondou na necesidade de “contar con 
material informativo que vexa a sexualidade dende 
a diversidade e dende unha perspectiva de xénero”. 
Comentou que “dende Galiza Nova, intentamos re-
dactar unha guía que fuxise dos medos e das inse-
guridades e que evitase describir o sexo dende unha 
perspectiva androcéntrica e falocéntrica”.

Por outra banda, Penélope Alonso, da Asociación 
Sexus, realizou unha intervención arredor do ámbito 
da sexoloxía, aclarando conceptos como o xénero 
ou o sexo, e defendeu unha sexoloxía que crea na 
diversidade porque “non tod@s somos iguais, senón 
que somos únic@s”. Entre outras cousas, afondou 
na situación das e dos menores transexuais e na ne-
cesaria loita para que a transexualidade desapare-
za dos obras científicas definida como un trastorno, 
como ata fai pouco tempo aparecía a homosexuali-
dade. 

Dende Galiza Nova consideramos moi importante si-
tuar este debate en primeira liña, e por iso valoramos 
positivamente a organización deste tipo de obradoi-
ros, xa que é preciso que as asociacións e as orga-
nizacións políticas tomemos a palabra e comecemos 
a xerar debates que nos permitan camiñar cara unha 
sociedade libre e diversa”.

Máis de 20 moz@s 
no obradoiro de GN sobre 
sexualidade e diversidade 

Por unha ría libre de ENCE

Solidariedade con Palestina e Liberdade para a nosa 
compañeira Ana Miranda e demais membros da flota

Contra a Lei Mordaza
GN participou na concentración convocada pola CIG contra a entrada en vi-
gor da “Lei Mordaza” coa que o PP pretende amordazar a mocidade galega 
e a mobilización social, deseñando un novo e amplo catálogo de sancións 
e reducindo, pola vía administrativa, as garantías xurídicas.

O estado terrorista de Israel secuestrou á tripulación do Marianne, o barco 
que encabezaba a flotilla da liberdade rumbo a Gaza, e na que se atopaba a 
representante do BNG no parlamento europeo, Ana Miranda. GN participou 
na concentración para esixir a liberdade de Ana Miranda e demais membros 
da tripulación, así como esixir que se permita á Fotilla chegar a Gaza e  que 
esta nova acción delictiva de Israel non quede impune.

Galiza Nova participou activamente na marcha contra celulosas organiza-
da pola APDR, e que contou coa participación do Secretario Xeral, Alberte 
Mera.
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Xulio Barreiro 
2ª Tenencia de Alcaldía.
Delegado de Facenda e Patrimonio  

Silvia Díaz
Portavoz do G.M. do BNG.
Delegada de Cultura

Xosé Luís Martínez
3ª Tenencia de Alcaldía.
Delegado de Turismo, Persoal, 
Protección cidadá e Mobilidade

Marga Caldas
Delegada de Deportes

Lidia Salgueiro
Delegada de Educación, Saúde 
e Festexos

Xosé Lodeiro
Delegado de Medio Ambiente, 
Sanidade, Mercados e Cemiterio.

Delegacións do BNG 
no novo goberno municipal

Acordo de goberno 
O pasado 27 de xuño o BNG e o PSOE 
asinamos un pacto de goberno que ten 
como liñas básicas da acción de goberno as 
seguintes:

• Potenciación das políticas de creación de 
emprego

• Mellora dos métodos que permitan unha 
maior eficiencia e aproveitamento dos 
recursos municipais así como un maior 
control do gasto.

• Mellora da xestión do persoal municipal
• Potenciación das políticas de participación 

veciñal e de atención ós veciños.
• Modernización da administración munici-

pal.
• Potenciación da actividade cultural e 

deportiva.
• Mellora e ordenación do sistema viario.
• Ordenación urbanística racional e coidado 

do medio ambiente.

Neste pacto, tendo en conta o respaldo elec-
toral recibido, acordouse unha Xunta de Go-
berno integrada por catro membros do BNG 
(o alcalde Luciano Sobral, Xulio Barreiro, Xosé 
Luís Martínez e Marga Caldas) e dous do 
PSOE.

Nos últimos 20 anos o BNG tivo a responsabi-
lidade de presidir o Goberno municipal de Poio 
e de dirixir a maioría das competencias mu-
nicipais, e a pesar do desgaste de gobernar 
durante estas dúas décadas, o pobo segue 
dándonos o seu respaldo pola xestión, políti-
cas levadas a cabo e atención as necesidades 
dos veciños e veciñas.

Nestes vindeiros anos ao BNG correspóndelle 
de novo dirixir o Goberno municipal de Poio, 
facéndose cargo da maioría das áreas de tra-
ballo e facémolo coa mesma ilusión e firmeza 
que hai 20 anos.

Luciano Sobral
Alcalde
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No seu primeiro acto como Alcalde de Barro, Xosé 
Manuel Fernández Abraldes reuniuse coas Xuntas de 
Montes, para dar un pulo ao proceso de participación 
social que o BNG quere implantar no Concello.

Non foi casual que fosen as Xuntas de Montes as 
primeiras organizacións coas que mantivo conversas, xa 
que estas son, sen lugar a dúbidas, as entidades máis 
representativas de cada parroquia. 

Abraldes transmitiulles a necesidade de manter unha 
colaboración e dialogo permante entre as Xuntas de 
montes e a administración local, pero tamén entre as 

propias xuntas de montes.

O intercambio de opinións resultou moi productivo e 
transmitiuse dende o goberno local o interese en achegar 
ese diálogo e a relación directa cos veciños e veciñas a 
través de futuras asembleas veciñais en cada parroquia.

Ésta foi a primeira das xuntanzas que se manterán ao 
longo das vindeiras semanas con todos os colectivos 
e entidades sociais do concello, xa que a participación 
social é un dos eixos básicos sobre os que xirará a 
acción de goberno en Barro.

O Concello de Barro ábrese aos veciños e veciñas

Asinado o acordo entre BNG e PSOE 
para dar estabilidade ao goberno municipal

Garantir a establidade do novo goberno 
que saíu das urnas o pasado 24 de maio é 
o obxectivo do acordo acadado entre BNG e 
PSOE, cun programa de goberno conxunto 
que marca un antes e un despois na política 
municipal de Barro.

A acción do novo goberno terá como eixos 
básicos a transparencia e eficacia na 
xestión, o diálogo e a participación social, 
e o trato igualitario a todos os veciños e 
veciñas e a todas as entidades sociais.

Aproveitar ao máximo as grandes 
potencialidades de Barro, dinamizar 
económica e socialmente o concello e paliar, 
na medida das posibilidades, a delicada 
situación que están a sofrer moitos  veciños 
e veciñas debido ás políticas económicas 
ditadas pola UE, o Estado español e a Xunta, 
serán tamén sinais de identidade do novo 
goberno municipal. 

No acordo de goberno estabelécese, 
ademais, o obxectivo de devolver á xestión 
pública o mercadiño dos domingos, polo que 
se adoptarán as medidas necesarias para tal 
fin.

Xosé Manuel Fdez. Abraldes
Alcalde.
Xestionará directamente todas as 
áreas non delegadas, entre elas 
Urbanismo, Persoal e Facenda.

Roberto Rivas Reboredo
2º Tenente de Alcalde.
Xestionará as áreas de Cultura, 
Festas, Patrimonio e Medio Rural

Amelia Cancela Cancela
Xestionará as áreas de Benestar 
Social, Educación e Sanidade

Antonio Rodríguez Outeda
Xestionará as áreas de Deportes
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O BNG propón que todos os grupos políticos 
teñan voz na Xunta de Goberno Local
O pasado 23 de xuño tivo lugar o pleno de organización do 
concello de Soutomaior. Un pleno no que o PP volveu amo-
sar a súa política de “rodillo” e impediu que todas as inicia-
tivas a favor da participación e da transparencia propostas 
polo BNG se concretasen.

Foron case dúas horas de pleno nas que o PP foi aplastando 
unha detrás de outra todas as propostas dos nacionalistas. 
Propostas que, curisosamente, o PP exixe e defende naque-
les concellos nos que non goberna, mais que esquece siste-
manticamente en Soutomaior.

A primeira das nosas propostas iña que ver co dereito dos 
veciños e veciñas a que tivesen un lugar no concello para se 
dirixir aos grupos da oposición.  Manu Lourenzo, o portavoz 
municipal do BNG, lembrou que “se ben a lei electoral permi-
tiu que o PP tivese mayoría absoluta, a oposición representa 
a máis veciños que o grupo de goberno” polo que “parece 
lóxico que a casa do concello sexa “o lugar onde teñan cabi-
da todos os veciños e non só os que votaron ao PP”.  

Agustín Reguera despois de tratar de ridiculizar esta iniciati-
va, dixo de xeito despectivo que “ímolo pensar”. O desprezo 
do PP á oposición non é senón o desprezo á maioría do 
pobo de Soutomaior” dixo Manu Lourenzo ante a actitude 
do alcalde.

Pero o tema central do pleno foi a proposta do BNG para 
que todos os grupos puidesen ter voz na Xunta de Goberno 
Local. “A nosa intención é a de sumar e a de contribuír á 
transparencia a través da participación de todas as sensibili-
dades na xunta de goberno” afirmaron os representantes do 
BNG.  Mais novamente Agustín Reguera negouse a asumir 
este compromiso poñendo de manifesto unha vez máis a 
actitude despótica e antidemocrática do PP de Soutomaior.

SOUTOMAIOR

Un ano máis o BNG-Soutomaior organiza nos días previos ao 25 de Xullo a Festa Nacionalista, que este ano se celebrará o 18 de xullo 
e contará, ademais de con intervencións políticas, con xogos populares, actuacións musicais e unha cea de confraternidade. 
Se queres anotarte podes facelo antes do 14 de xullo chamando ao responsábel local (Marcos: 652 88 58 68)
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XVI Memorial 
Ricardo Portela
O Concello de Pontevedra celebrará os vindeiros 
10 e 11 de xullo a XVI edición do Memorial Ricar-
do Portela que nesta ocasión será unha homenaxe 
ao mestre Manuel Viqueira. Volverase a celebrar na 
praza da Ferraría.

Como en edicións anteriores os dous días do Me-
morial irán acompañados da XIII Mostra de Artesáns 
de instrumentos tradicionais no que participarán 12 
artesáns para amosar o proceso de fabricación de 
instrumentos de percusión, vento e corda. A mos-
tra abrirá o venres de 17 a 21.3 horas, e volverá a 
abrir o sábado de 11.30 a 14 horas e de 17.00 a 
21.30 horas.

A programación musical é a seguinte:

Venres, 10 de xullo:

20.00 horas. Pasarrúas de Picuíña, polas rúas e 
prazas do centro histórico.
21.00 horas. Actuación de Xistra de Coruxo na pra-
za da Ferraría.

Sábado, 11 de xullo:

12.00 horas. Pasarrúas de Contracocheno.
19.30 horas. Pasarrúas de Gomes Mouro e de 
Berros do Castro por prazas e rúas da cidade.
21.00 horas. Homenaxe a Manuel Viqueira, na 
praza da Ferraría
21.15 horas. Actuación do Coro Novo Aires da 
Terra na praza da Ferraría.
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Venres 10 DE XULLO

De 17.00h a 21.30h
XIII Mostra de Artesáns de 
Instrumentos Tradicionais
Praza da Ferraría

20.00h
Pasarrúas de 
Picuíña
Nas prazas e rúas da cidade

21.00h
Actuación de 
Xistra de Coruxo
Praza da Ferraría

De 11.30h a 14.00h 
e de 17.00h a 21.30h
XIII Mostra de Artesáns de 
Instrumentos Tradicionais
Praza da Ferraría

12.00h
Pasarrúas do grupo 
Contracocheno
Rúas e prazas da cidade

19.30h
Pasarrúas dos grupos 
Gomes Mouro e Berros do Castro
Nas prazas e rúas da cidade

Sábado 11 DE XULLO

21.00h
Homenaxe a 
Manuel Viqueira
Praza da Ferraría

21.15h
Actuación do coro 
Novo Aires da Terra
Praza da Ferraría

ricardo portela
xvi memorial

pontevedra | VENRES 10 e sábado 11 de xullo de 2015
EN HOMENAXE A 
MANUEL VIQUEIRA

FREE LIFE
Orgullo Pontevedra 2015

_ Sábado, 11 de xullo _ 12 h. Campiño Sta. María
Romaría urbana. Xantar e Djs durante toda a tarde
_ 22 h. Polbo e copas en PTV (rúa Dona Tareixa)
_ 1 h. After party en Sala Karma
Djs que pincharán durante a festa_
Certain Music Label Showcase _ Rhythm & Soul _ 
Malaguita _ Moreno Moreno _ JC

Martes, 7 de xullo 18 h. Casa da Luz. 
Acto contra a transfobia
_ Nenas e nenos pintan a volvoreta de Chrysallis
_ Leitura do conto “O mono que naceu dun ovo”
_ Documental sobre a transexualidade na infancia
_ Coloquio, coa colaboración da Asociación de Familias
de Menores Transexuais

Sábado 11 de xullo 
Romaría de 
San Bieito de Lérez

Banda de Música de Pontevedra

Como ven sendo tradicional o 11 de xullo, día de San Bieito, 
celebra a súa grande romaría popular nas beiras do Lérez e no 
entorno do mosteiro.

A romaría arrancará cun pasarrúas a cargo dos gaiteiros das 
Rías Baixas que sairán ás 10:13 h. na praza do Concello para 
chegar á praia fluvial do Lérez onde se celebrará a romaría, 
amenizada polos Gaiteiros das Rías Baixas e Os Alegres, con 
mexilloada popular a partir das 12 h.

Na outra beira do Lérez, no adro do mosteiro, actuará a partir 
das 13 h. a Banda de Música de Pontevedra.

Xa pola tarde actuarán ás 14 h. nas beiras do Lérez as Pandeire-
teiras de Aturuxo Pequeno e ás 22.00 h. no adro do Mosteiro de 
San Bieito de Lérez porase fin á festa cunha verbena amenizada 
pola orquestra Salsa Costa

Dentro do ciclo “Mestre Moldes” a BMP ofrecerá un concerto 
o domingo, 12 de xullo, ás 21 h. na Praza do Teucro
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Entre o 14 e o 19 de xullo as rúas e prazas de 
Pontevedra encheranse do mellor Jazz e Blues 
da escea internacional, coa celebración do XXIII 
Festival Internacional. Como ven sendo característi-
co trátase dun festival caracterizado pola variedade 
artística e polo seu carácter vangardista e arriscado.

Máis alén dos grandes concertos haberá activida-
des paralelas como Jazz na rúa, a cargo de Chivinjazz 
ou as Jam Sessions que terán lugar na Gramola con 
Valentín Caamaño Trío (14 e 15 de xullo), Javier 
Abaldes Trío (16 e 17 de xullo) e Pedro Freijeiro Trío 
(18 e 19 de xullo). Serán ás doce da noite.

Ademais da parte lúdica, o Festival de Jazz mantén 
unha proposta formativa: o PonteJazz Workshop, que 
se celebrará entre o. 15 e 18 de xullo a cargo de 
dúas grandes figuras do jazz europeo, os holande-
ses Joris Roelofs e Mark Schilders.

XXIII Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra

Dous cenarios para un festival de luxo

Formado no Seminario 
Permanente de Jazz é todo 
un habitual no panorama 
jazzistico galego, demos-
trando o grande nivel no jazz 
feito no noso país. Ven de 
gravar o seu segundo disco, 
Outro, despois de que o pri-
meiro lograse grandes críti-
cas da prensa especializada.

Integrante da míti-
ca banda Clunia 
Jazz, actuará co seu 
emblemático trío de 
jazz, nunha apos-
ta por dar un xiro 
contemporáneo aos 
estándares do jazz e 
ofrecerá un concer-
to no que mesturará 
antigos temas, retallos 
de bandas sonoras e 
outras composicións 
reformuladas en clave 
de jazz.

PRAZA DO TEUCRO. 22:30 h.

PRAZA DA FERRARÍA. 22:30 h.

Martes 14
Felipe Villar Quartet

Xoves 16
Janiva Magness

Sábado 18
Ruthie Foster

Venres 17
Terri Lyne Carrington

Domingo 19
Virxilio da Silva Quinteto

Mércores 15
Nani García Trío

Coa súa voz chea de matices, enigmática e 
poderosa, e a súa particular forma de can-
tar rythm & blues ao estilo de Nova Orleans 
que lembra á lendaria Bessie Smith, Janiva 
volve a Pontevedra onde xa estivo en 2008 
para darnos todo un concerto homenaxe ás 
mulleres loitadoras.

Compositora e cantante orixinaria de Texas 
conta cunha voz tan expresiva e natural que 
foi comparada con Aretha Franklin ou Ela 
Fitzgerald. Formada en estilos tan dispares 
como o blues, o jazz, o góspel, o folk ou o 
soul, as súas actuacións en directo teñen 
como protagonista a súa poderosa voz e un 
estilo tremendamente persoal.

Esta percusionista estadounidense foi unha 
nena prodixio do jazz e a súa carreira empezou 
cando apenas tiña once anos. Gravou o seu 
primeiro disco en 1988 e desde entón é unha 
das grandes referencias do jazz a nivel inter-
nacional. O seu último traballo, Money Jungle: 
Provocative in Blues gañou o Grammy ao mellor 
disco de jazz instrumental, o primeiro que se 
entrega a unha muller.

Formado no Seminario Permanente de 
Jazz, Virxilio da Silva é un dos músicos 
galegos con maior talento para o jazz. 
Mostrará o seu traballo durante estes dous 
últimos anos, nos que experimentou con 
influencias que van desde o rock máis 
psicodélico de finais dos setenta, ata o 
jazz máis clásico, o pop avant-garde ou o 
stoner rock.

FESTAS




